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 چکیده 

. صورت گرفت یان با و بدون پرخاشگرآموزدانشدر  یاجتماع یهمسالان و خودادراک یرشپذ یسهمقا به منظورپژوهش این 

ان پسر دوره دوم آموزدانشمل کلیه ین پژوهش، شاشاهدی( بود. جامعه آماری ا-مقایسه )مورد-حاضر علّی روش پژوهش

 آموزدانش 01نفر ) 121بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد  1911-1911متوسطه شهر اردبیل در سالتحصیلی 

به منظور گردآوری داده ها از بدون پرخاشگری( به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  آموزدانشنفر  01دارای پرخاشگری و 

استفاده شد. تجزیه و خودادراکی  پرسشنامه و همسالان پذیرش پرسشنامه مدرسه، به مربوط خشم چندبعدی پرسشنامة

 SPSS( انجام شد که برای این منظور از نرم افزار آماری MANOVAتحلیل اطلاعات با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )

 پرخاشگری تفاوت بدون و با انآموزدانش در اجتماعی اکیخودادر و همسالان پذیرش بیننتایج نشان داد  بهره گرفته شد.

ان دارای پرخاشگری در مقایسه با دانش آموزان بدون پرخاشگری آموزدانش(. براساس نتایج >11/1pداری وجود دارد )معنی

وران و براساس نتایج پیشنهاد می شود که مشا ی کسب کردند.اجتماع یهمسالان و خودادراک یرشپذنمرات پایینی در 

 ی توجه نمایند.اجتماع یهمسالان و خودادراک یرشپذی بر دانش آموزان پرخاشگرروانشناسان مدارس در زمان کار با 

 اجتماعی، پرخاشگری همسالان، خودادراکی پذیرشواژگان کلیدی: 

 

 



 مقدمه

در تمام طول عمر بر  توانندی م که یرفتاری مهم الگوهایو ( 2111، 1پیئری) است نوجوانی سنّی های دوره مهمترین از یکی

از رشد ممکن است  دوره نیا راتیی(. تغ2112، 2پابلو و استفان-جان) رندیگیدوره شکل م نیاثرگذار باشند، در ا فردی زندگ

 کودکی از انتقال دوره عنوان به را نوجوانی 2کنلی و جاب(. 2112، 9)گالبیر، کیلی و مارتین شود یمشکلات خاص ساز نهیزم

 درش های جهش و فرهنگی انتظارات با در ارتباط اهداف به رسیدن جهت تلاش وسیله به که اند کرده بزرگسالی تعریف به

 مانعی با اثر برخورد بر که است خشم نوجوانان بین در متداول عواطف از یکی .شود می مشخص و جسمانی عاطفی اجتماعی،

 می منجر امیال است ناکامی به عمومی واکنش یك که پرخاشگری به و شود حاصل می گیرد، قرار آنان هدف راه سر بر که

و همکاران،  5می باشد)ساخودولسکینوجوانان  (. خشم و پرخاشگری از شایع ترین مشکلات کودکان و2112، کنلی)گردد

 این در ؛باشد می دیگران یا خود به زدن آن صدمه هدف که است رفتاری پرخاشگری، (.2112و همکاران،  0؛ برنمن2112

 و قصد روی از که شود می پرخاشگری محسوب صورتی در زا آسیب رفتار یك یعنی است؛ اهمیت نیت حائز و قصد تعریف،

 .کند داپی گوناگونی بروز اشکال به است ممکن باشد. پرخاشگری گرفته انجام خود به یا به دیگری زدن صدمه منظور به عمد

شناختی  جنبه معرّف خصومت و هیجانی جنبه معرّف رفتاری، خشم یا ابزاری هایمؤلّفه معرّف آن جسمانی و کلامی شکل

 (.1112، 2باس و پرری)است  پرخاشگری

اد ایج مانند باشد؛ می نوجوانان برای رفتارها گونه این است، پیامدهای شده پرخاشگری به پژوهشگران توجه باعث که آنچه

نوجوانان . بزهکاری و مواد مصرف تحصیلی، افت سوی همسالان، از ردشدنط آموزگاران، و همسالان میان در منفی تصویری

پا  زیر راحتی به کنند می زندگی آن در که را ای جامعه هایو ارزش معیارها و ندارند را خود رفتار مهار توان معمولاً پرخاشگر

 انجامد مدرسه می از آنها اخراج به گاهی و دکنن می پیدا آنها درگیری با مدارس اولیای و والدین موارد بیشتر در. گذارند می

 بسیار عوامل توان کلی می طور به. است نوجوانی سنین در پرخاشگری و ظهور بروز (. بیشترین2111عاشوری و همکاران، )

 پردازش و محیطی یادگیری های وراثتی، و زیستی عوامل. دانست مؤثر رفتار پرخاشگرانه بروز در را متعددی و مختلف

واحدی و ) هستند بروز پرخاشگری مهم عوامل جمله از دیگر سوی از فرد خود به های مربوط محرك و سو یك از ختیشنا

مطالعات به طوری که در این راستا اجتماعی پذیرش و طرد همسالان می باشد.  -یکی از این عوامل فردی (.2110فتحی آذر، 

باشد مقایسه با مراحل بعدی زندگی بیشتر فشار همسالان بیشتر مینشان دادند که دانش آموزان در دوران نوجوانی، در 

  (.2112، 1)استیجن

                                                             
1 - Pierre 

2 - Juan-Pablo & Stefan 

3 - Garber, Keily & Martin 

4 - Kenny & Job 

5- Sukhodolsky 

6- Bornmann 

7- Buss & Perry 

8 - Steijn 



 هایمهارت کسب طریق از و نوجوانان کودکان است. انسانی روابط و فردی بین روابط در کلیدی متغیر 1پذیرش همسالان

 تشکیل را خود اجتماعی زندگی اساس و هیافت راه خود همسالان گروه به درون یابی دوست و ارتباط همکاری، نظیر اجتماعی

های رفتاری نوجوانان بخصوص در اوایل نوجوانی پذیرش ترین انگیزهیکی از قوی (.1115، 11ساندین و دهند )استورت می

، 19)باود 12(. نظریه یکپارچه سازی اجتماعی کولی2111، 11باشد )لافوتانا و کیلیسنهمسالان و محبوب بودن در گروه می

کند. یکپارچه سازی اجتماعی احساس تعلقی است که بوسیله پذیرش توسط دیگران و اهمیت پذیرش اشاره می ( به1112

نقش همسالان در زندگی یك کودك جنبه حیاتی (. 1112مشارکت مساوی در فعالیت های با ارزش بوجود می آید )باود، 

ه و سازش یافتگی عمومی همبسته است و کفایت اجتماعی دارد. رابطه مثبت با همسالان با کفایت اجتماعی، موفقیت در مدرس

اجتماعی در بزرگسالی منجر -ضعیف و طرد شدگی از سوی همسالان به سازش نایافتگی های بعدی و ناکارآمدی های روانی

(. از سوی دیگر درك اجتماعی کودکان از طریق تعامل با همسالان رشد و 1112، 12می شود )روبم، باکوسکی و پارکر

 شایستگی و همسالان با ( نشان داد که تعامل1912نتایج مطالعه علامه و همکاران ) (.2115، 15ترش می یابد )ماراسگس

( در 1111در دانش آموزان پرخاشگر کمتر از دانش آموزان غیر پرخاشگر می باشد. هیمل، رابین، رادن و لی مارك ) اجتماعی

وی همسالان در خلال کودکی به طور معناداری، پیش بینی کننده پژوهشی به این نتیجه رسیدند که طرد شدگی از س

ریس و  مشکلات درونی سازی شده )مانند انزوای اجتماعی( و برونی سازی شده )مانند پرخاشگری( در دوران نوجوانی است.

ده و اغلب وی را ( در پژوهشی نشان دادند که رفتار پرخاشگرانه موجب عدم پذیرش فرد پرخاشگر نزد همسالان ش2112بیر )

 برای دوستی انتخاب نمی کنند.

نقش عوامل اجتماعی همواره به عنوان متغیرهای خشم و پرخاشگری مورد توجه بوده است. یکی از این عوامل اجتماعی، 

 راجع به خود است که شخص خود را با آنها دیو سازگار عقا یاطرحواره تیوضع، ادراکیخود می باشد. 10یاجتماع یخودادراک

 ردیگیخود در نظر م فیتوص یرا برا ییو تعهدها الیام ،یها، احساسات اخلاقارزش ،یتیو صفات شخص کندیم یمعرف

های مانند ادراك ظاهری، فردی، اجتماعی و غیره می باشد. خودادراکی خودادراکی دارای جنبه(. 2111 ،12نگی)جوپل

خویشتن می باشد. بررسی مفهوم خود اهمیت خاصی در درك رفتارهای اجتماعی نیز به نحوه ادراکات فرد از اجتماع نسبت به 

های مهمی را تواند نشانه(. لذا درك مفهوم خود و ادراك خود مرتبط با مشکلات رفتاری می1111، 11افراد دارد )چامپیون

ت انجام گرفته بر نقش های زیربنایی بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی فراهم آورد. تمامی تحقیقات و مطالعابرای انگیزه

اند و سطح پایین حرمت خود را حداقل به مثابه یافتگی عاطفی، هیجانی و شناختی تأکید کردهبنیادی حرمت خود در سازش

                                                             
9 - peer acceptance 

10 - Stuart & Sundeen 

11 - LaFontana & Cillessen 

12 - Cooly 

13 - Bowed 

14 - Rubm, Bukowski & Parker 

15 - Maras 

16- social Self-Perception 

17- Jopling 

18- Champion 



ای بر نقش و اهمیت حرمت خود و اند. مطالعات صورت گرفته نیز هر یك به گونهعامل مستعدکننده بزهکاری قلمداد نموده

(. در این راستا نتایج چندی از مطالعات نشان 1111، 11روانشاختی افراد تأکید دارند )دیمون و هارت ی آن با سلامترابطه

)نصر اصفهانی و  افت تحصیلیو  های اجتماعی موجب بروز رفتارهایی مانند بزهکاری، ناسازگاریضعف در مهارتداده اند که 

 و اجتماعی مطالعه خود گزارش دادند که بین مهارت های ( در1912همچنین احمدی و معینی )گردد. می (1919همکاران، 

 جوانان همبستگی معنادار منفی وجود دارد.  پرخطر رفتارهای

 املیک درك هنوز گرفته، صورت رفتارهای پرخاشگرانه بر مؤثر عوامل درك برای زیادی که مطالعات رغم علی اینکه به توجه با

(. 1911 مبارکی، بنابی) نیامده است دست به آن کاهش و پیشگیری های روشو  آن بر مؤثر عوامل پرخاشگری، از مفهوم

 بدون و با انآموزدانش در اجتماعی خودادراکی و همسالان پذیرش براین اساس مطالعه در این راستا و با هدف مقایسه

 پرخاشگری انجام شد.

 روش

امل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش، ش -روش پژوهش حاضر، علّی

دارای  آموزدانش 01نفر ) 121بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد  1911-1911اردبیل در سالتحصیلی 

بدون پرخاشگری( به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به این صورت که بعد از هماهنگی های  آموزدانشنفر  01پرخاشگری و 

 1ازم و مراجعه به مدارس اقدام به پخش پرسشنامه چندبعدی خشم گردید. سپس از بین دانش آموزانی که نمرات بالا )ل

انحراف پایین تر از  1نفر و همچنین از بین دانش آموزانی که نمرات پایین ) 01انحراف بالاتر از معیار( دریافت کردند، تعداد 

همسالان و خودادراکی در اختیار  پژوهشی انتخاب شد. سپس پرسشنامه های پذیرشمعیار( دریافت کردند به عنوان نمونه 

و با آزمون  SPSSآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری آنان قرار گرفت تا تکمیل کنند. در نهایت داده های هر دو گروه جمع

 باشد:وری اطلاعات به شرح ذیل میآر گرد( مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. مشخصات ابزاMANOVAواریانس چندمتغیره)

توسط  1111در سال  خشم مربوط به مدرسه یپرسشنامه چند بعد الف( پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه:

به منظور ارزیابی ابعاد هیجانی، شناختی و رفتاری خشم در محیط مدرسه ساخته شده است. این  21اسمیت، فورلانگ و بیتز

عبارت تشکیل شده است. پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه دارای سه  90خودگزارشی است که از  آزمون یك ابزار

عبارت( است. برای به دست آوردن نمرات  12عبارت( و ابراز خشم) 0عبارت(، خصومت) 19زیر مقیاس تجربه کردن خشم)

س ها را با هم جمع کنید. ضریب آلفای کرونباخ برای مربوط به زیر مقیاس کافی است امتیاز همه عبارات مربوط به زیر مقیا

 گزارش شده است 01/1و سازگاری مثبت=  12/1؛ ابراز مخرب= 11/1؛ خصومت= 12/95زیر مقیاس تجربه کردن خشم= 

 (.1111)اسمیت و همکاران، 

 نرث مری ادیپیشنه روش براساس سنجی گروه آزمون از همسالان پذیرش سنجش برای: همسالان ب(پرسشنامه پذیرش

 ود راستای در و شد تنظیم سنجی گروه درجدول نتایج سؤال، سه به آموزان دانش پاسخگویی از پس. شد استفاده (1152)وی

 کل جمع و بود متغیر 1-1از  فردی هر دوجانبه دوستیهای تعداد. شده همتا آموزان دانش انتخابهای بودن، متقابل و جانبه

 به برای خود مطالعات از یکی در وی نرث مری. داد تشکیل را فرد هر همسالان پذیرش یزانم ضابطه هر اساس بر انتخابها

 عمل به آزمون نخستین در که اولیه هایانتخاب از درصد 00 که کرد ملاحظه سنجی گروه آزمون پایایی ضریب آوردن دست

 میان سوم انتخاب های درصد 95 و دوم ابهایانتخ درصد 51 چنین هم شد، تکرار دوم آزمون در نیز بعد هفته سه بود، آمده

                                                             
19 - Damon & Hart 

20-SmithT, Furling & Bates 



 از آزمون این پایایی ضریب آوردن دست به جهت. گردید ظاهر سنجی گروه لحاظ از درصد 01 همبستگی آزمون بار دو نتایج

 (.1912یارمحمدیان و همکاران، ) آمد دست به 112/1اول و دوم  آزمون همبستگی ضریب و شد استفاده بازآزمایی روش

( برای شناسایی ادراك فرد از خود ساخته شده است و 1111: مقیاس ادراك از خود توسط هارتر)اس ادراك از خودج( مقی

خرده مقیاس  0باشد. این آزمون برای کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون دارای آیتم می 21دارای 

شی، سلوك رفتاری، ظاهر فیزیکی و ارزش کلی خود است. آزمودنی به صلاحیت ورزشایستگی تحصیلی، ادراك خود اجتماعی، 

( 1111دهد. هارتر )( پاسخ می1( تا بسیار مخالفم )5ای لیکرت بسیار موافقم )درجه 5سؤالات این آزمون بر روی یك مقیاس 

( 1919در ایران شهسواری )گزارش کرده است. همچنین  11/1تا  25/1ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را در دامنه ای از 

 11/1روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه شیراز تایید شده است. همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 

 در این پژوهش از مولفه ادراك خود اجتماعی استفاده شد. گزارش شده است.

 نتایج

و میانگین سنی  22/1با انحراف معیار  25/12دارای پرخاشگری   براساس یافته های پژوهش میانگین سنی گروه دانش آموزان

 بود. 19/1با انحراف معیار  11/12گروه دانش آموزان بدون پرخاشگری  

 های مورد مطالعهمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه .1جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 پذیرش همسالان
 01/1 19/5 پرخاشگری دارای

 15/1 25/1 بدون پرخاشگری

 خودادراکی اجتماعی
 11/2 11/25 پرخاشگری دارای

 92/5 12/92 بدون پرخاشگری

و  25/1در گروه بدون پرخاشگری  19/5( میانگین پذیرش همسالان در گروه دارای پرخاشگری 1طبق نتایج جدول )

 می باشد. 12/92روه بدون پرخاشگری در گ 11/25در گروه دارای پرخاشگری  خودادراکی اجتماعی

 نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها .2جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی   F متغیر

 220/1 111 1 951/1 پذیرش همسالان

 911/1 111 1 102/1 خودادراکی اجتماعی

 

 ها برابر هستند.دهد که واریانس( نشان می<15/1pها )واریانسداری خطای آزمون برابری سطح معنی 2طبق نتایج جدول 

 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیره برای متغیرهای مورد مطالعه .9جدول 

 مجذور اتا P خطا  df فرضیه  F df مقدار نام آزمون 



 مدل

 119/1 111/1 112 2 952/2112 119/1 اثر پیلایی

 119/1 111/1 112 2 952/2112 111/1 لامبدا ویلکز

 119/1 111/1 112 2 952/2112 225/121 اثر هتلینگ

 119/1 111/1 112 2 952/2112 225/121 بزرگترین ریشه خطا

 گروه

 259/1 111/1 112 2 121/192 259/1 اثر پیلایی

 259/1 111/1 112 2 121/192 221/1 لامبدا ویلکز

 259/1 111/1 112 2 121/192 021/9 اثر هتلینگ

 259/1 111/1 112 2 121/192 021/9 بزرگترین ریشه خطا

 

-ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز میدهد سطوح معناداری تمام آزموننشان می 9همانطور که جدول 

داری وجود ز متغیرهای وابسته تفاوت معنیهای مورد مطالعه حداقل از نظر یکی ادهد که در گروهشمارد. این نتایج نشان می

ها با توجه به متغیرهای دهد تفاوت بین گروه= لامبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می p< ،12/192 F= ،29/1 15/1دارد.)

ط به درصد واریانس مربو 25است، یعنی  25/1اساس آزمون لامبدا ویلکز وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر

 باشد.ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته میاختلاف بین گروه

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( بر روی متغیرهای پژوهش .2جدول 

منبع 

 رتغیی
 مجموع مجذورات متغیر وابسته

درجه 

 آزادی
 اتا F P میانگین مجذورات

 مدل
 112/1 111/1 211/1221 905/12220 1 905/12220 پذیرش همسالان

 111/1 111/1 125/1101 921/11112 1 921/11112 خودادراکی اجتماعی

 گروه
 221/1 111/1 212/1 022/115 1 022/115 پذیرش همسالان

 291/1 111/1 121/1 251/201 1 251/201 خودادراکی اجتماعی

 

پرخاشگری  بدون و با انآموزدانش در اجتماعی راکیخوداد و همسالان پذیرش دهد که بیننشان می 2مندرجات جدول 

ان دارای پرخاشگری در مقایسه با دانش آموزان بدون آموزدانش(. براساس نتایج >p 11/1داری وجود دارد )معنی تفاوت

 ی کسب کردند.اجتماع یهمسالان و خودادراک یرشپذپرخاشگری نمرات پایینی در 

 

 بحث و نتیجه گیری



پرخاشگری صورت گرفت.  بدون و با آموزان دانش در اجتماعی خودادراکی و همسالان پذیرش نظور مقایسهاین پژوهش به م

(. براساس نتایج >p 11/1داری وجود دارد )معنی پرخاشگری تفاوت بدون و با آموزان دانش در همسالان پذیرش بین نتایج داد

 کسب کردند.همسالان  یرشپذدون پرخاشگری نمرات پایینی در دانش آموزان دارای پرخاشگری در مقایسه با دانش آموزان ب

 بدون انآموزدانش و پرخاشگری دارای انآموزدانش قسمت دیگر نتایج نشان داد که پذیرش همسالان و طرد همسالان در

دانش آموزان (. به طوری که دانش آموزان دارای پرخاشگری در مقایسه با >p 11/1داری وجود دارد )معنی تفاوت پرخاشگری

بدون پرخاشگری در پذیرش همسالان نمرات پایین و در طرد همسالان نمرات بالا کسب کردند. نتایج به دست آمده با یافته 

مطالعه همسویی داشت.  (1111هیمل، رابین، رادن و لی مارك)و  (2112ریس و بیر )، (1912علامه و همکاران )های پژوهش 

در دانش آموزان پرخاشگر کمتر از دانش  اجتماعی شایستگی و همسالان با اد که تعامل( نشان د1912علامه و همکاران)

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که طرد شدگی از 1111آموزان غیر پرخاشگر می باشد. هیمل، رابین، رادن و لی مارك )

سازی شده )مانند انزوای اجتماعی( و سوی همسالان در خلال کودکی به طور معناداری، پیش بینی کننده مشکلات درونی 

( در پژوهشی نشان دادند که رفتار پرخاشگرانه 2112ریس و بیر) برونی سازی شده)مانند پرخاشگری( در دوران نوجوانی است.

( در 2111کالیوپسکا) موجب عدم پذیرش فرد پرخاشگر نزد همسالان شده و اغلب وی را برای دوستی انتخاب نمی کنند.

ان داد که دانشجویان با احساس همدلی زیاد، در مقایسه با دانشجویانی که کمترین حد همدلی را دارند، پژوهشی نش

ده و مند بوخود بهتری بهرهتر بوده، از حرمت تری به رفتارهای موجب سلامتی داشته، شیوه رفتاری آنها سالمهای مثبتنگرش

 شگرانه در آنها کمتر است.احتمال سیگار کشیدن و مصرف الکل و رفتارهای پرخات

 گروه در جذب همسالان، با دوستی و رفاقت برای فرد نوجوانی، در سنیندر تبیین نتیجه به دست آمده می توان بیان نمود که 

 رفاقت، مختلف به شکلهای و یابندمی استحکام هادوستی سالها این دراست  قائل فراوانی اهمیت دوستان در جمع پذیرش و

بستگی هم  (.1912)یارمحمدیان و همکاران، دهدمی نشان خود را جوش و جنب و دلی زنده گروه، به تعلق ساساح صمیمیت،

-ها محسوب میتر از سایر مراحل زندگی است و غالبا به عنوان یك شاخص موفقیت برای اکثر نوجوانیگروهی در این دوره قو

روه مورد نظر نوجوانان است. هر نوع رویدادی که بر این پذیرش اثر گردد. نیاز به تعلق به گروه به مفهوم پذیرش و قبول گ

دارای  (. بعلاوه نوجوانان2111)فریزچی، اعتمادی نسبت به خود خواهد کردکفایتی و بیگذارد، نوجوان را دچار تزلزل، بی

 ودخ ضعیف کنترل و ی خصمانهرفتارها و اسناد اجتماعی، و ارتباطی در مهارتهای ضعف دلیل به اغلب پرخاشگرانه رفتارهای

 با باغل و کنند مؤثری عمل نحو به اجتماعی موقعیتهای در همسالان با تعامل و دوستانه رابطهی حفظ و ایجاددر  نیستند قادر

 رد آمیز تعارض های موقعیت به پسند، اجتماع شیوه به متقاعدسازی مهارتهای از استفاده جای به پرخاشگرانه رفتارهای اعمال

 د،پسن اجتماع و مطلوب صورت به همسالان، با تعامل در تعارضها فصل و حل در نتیجه در و دهند می پاسخ همسالان، با بطروا

 وهگر سوی از شدن طرد این. میشوند طرد خویش همسالان سوی از ناتواناییها، این دلیل به موارد، برخی در حتی و اند ناتوان

 و داج) میگردد کودکان این در پرخاشگری تشدید به منجر ابتدایی دوره اوایل در ویژه به فشارزا تجربه ای عنوان به همسال

 با را همبستگی قویترین همسالان سوی از شدن طرد پرخاشگری، با مرتبط عوامل بین از که طوری به(.  2111 همکاران،

 (.2112کارپنتر، ) است داده نشان تجارب، این پرخاشگرانه رفتارهای

داری وجود دارد معنی پرخاشگری تفاوت بدون و با انآموزدانش در اجتماعی خودادراکی تایج نشان داد کهقسمت دیگر ن

(11/1 p< به طوری که .)ان دارای پرخاشگری در مقایسه با دانش آموزان بدون پرخاشگری نمرات پایینی در آموزدانش

(، احمدی و 1919)نصر اصفهانی و همکارانای مطالعه ی کسب کردند. نتایج به دست آمده با یافته هاجتماع یخودادراک

( همپوشانی داشت. در این خصوص نتایج چندی از مطالعات نشان داده اند که 2111( و کئریوتی و همکاران)1912معینی)

، )نصر اصفهانی و همکاران افت تحصیلیو  های اجتماعی موجب بروز رفتارهایی مانند بزهکاری، ناسازگاریضعف در مهارت



 رفتارهای و اجتماعی ( نیز در مطالعه خود نشان دادند که بین مهارت های1912همچنین احمدی و معینی)گردد. می (1919

 جوانان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد.  پرخطر

هوم شامل مف نی(. ا2111 نگ،یراجع به خود است)جوپل دیو سازگار عقا یاطرحواره تیوضعادراك خود، قابل بیان است که 

ادراك  و بردیبه کار م گرانیخود از د زیخود و تما فیتعر یاست که فرد برا یبدن یهاتیفیو ک هادهیعق ها،تیفعال ها،ییتوانا

تصور خود اجتماعی به عنوان درك فرد از روابط و دیدگاه های اجتماعی به وی می باشد. براین اساس از آنجای که نوجوانان 

ها در کانون توجه ( و این تصور که آن2111رفتارشان مرکز توجه دیگران است )مك آنالیفزلا و کسلریکا،  کنند که ظاهر ومی

شکننده خود از « خود»دیگران هستند، فشار عاطفی زیادی به نوجوان وارد می کند که در نتیجه ی آن برای حفاظت از 

وجود (. بنابراین 1111آورد )فاوازا، بوده و نتایج منفی به بار میکنند، که برخی از آنها منفی سازکارهای فراوانی استفاده می

خودادراکی می تواند به عنوان عامل محافظت کننده فرد در مقابل القا ها و فشارهای منفی اطرافیان عمل کند. براین اساس 

انند به عنوان پیش بینی واضح است که وجود چنین ادراکی می تواند موجب کاهش فشار بوده و نبود چنین ادراکی می تو

 کننده افزایش رفتارهای پرخاشگرانه باشد.

از جمله محدودیت های این پژوهش خودگزارشی بودن ابزار جمع آوری داده ها و انجام آن تنها در گستره دانش آموزان 

گرفته شوند. علاوه متوسطه دوره دوم می باشد. براین اساس پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی این محدودیت ها در نظر 

 رشیپذی بر دانش آموزان پرخاشگربراین براساس نتایج پیشنهاد می شود که مشاوران و روانشناسان مدارس در زمان کار با 

 ی توجه نمایند.اجتماع یهمسالان و خودادراک

 منابع

 شهر موردی مطالعه: وانانج پرخطر رفتارهای و اجتماعی مهارت های رابطه (. بررسی1912مهدی.) معینی، احمدی، حبیب و

 .22-1(، 1)2ایران،  اجتماعی مسائل راهبردی های شیراز. پژوهش

افزایش  و پرخاشگری و خشم در کاهش محورکلاس آمدن، کنار در شیوه های آموزش تأثیر(. 1911) زهرا. مبارکی، بنابی

تربیتی،  روانشناسی دکتری دوره پایاننامه .اهواز شهر ابتدایی دوره دختر دانش آموزان مسئله حل و اجتماعی هایمهارت

 اهواز. چمران شهید دانشگاه

ان دختر و پسر ناشنوا ، نابینا و عادی در آموزدانش(. بررسی مقایسه ای ابعاد متفاوت خود ادراکی 1919شهسواری، سهیلا. )

 شیراز.  دانشگاه - مقطع راهنمایی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد

 در خودکارآمدی (. مقایسه1912مهناز.) هنرمند، زاده مهرابی علیرضا و یخچالی، حاجی منیجه؛ ییلاق، شهنی اطفه؛ع علامه،

-112(، 1)2اجتماعی،  عادی. شناخت و پرخاشگرانه رفتارهای با پسر آموزان دانش در اجتماعی شایستگی و همسالان با تعامل

121. 

 در انآموزدانش نیاز مورد اجتماعی هایمهارت جایگاه(. 1919. )فاطمه فتحی، و مریم زاده،فاتحی احمدرضا؛ نصراصفهانی،
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 ق.نفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، همایشگران مهر اشراتبریز، چهارمین ک



 پذیرش دوجانبه، های دوستی بین رابطه (. بررسی1912اختر، ایران. ) پورمبارکه مولوی، حسین و یارمحمدیان، محمدحسین،

 اصفهان. مطالعات شهر راهنمایی ومس سال دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با اجتماعی سازگاری و خودپنداره همسالان،
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Abstract 

This study was conducted to compare peer acceptance and social self-perception in 

students with and without aggression. The method of the present study was causal-

comparative (case-control). The statistical population of this study included all male 

students of the second year of high school in Ardabil in the academic year 2111-2121. 

Statistically selected. In order to collect data, the multidimensional school anger 

questionnaire, peer acceptance questionnaire and self-perception questionnaire were used. 

Data analysis was performed by multivariate analysis of variance (MANOVA) test for which 

SPSS statistical software was used. The results showed that there was a significant 

difference between peer acceptance and social self-perception in students with and without 

aggression (p<1011). According to the results, students with aggression had lower scores in 

peer acceptance and social self-perception compared to students without aggression. Based 

on the results, it is suggested that school counselors and psychologists pay attention to peer 

acceptance and social self-perception when working with aggressive students. 
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